
OSS - Voor rust kon sv TOP nog aardig meedoen en kreeg het de grootste kansen. Na de thee
trok Blauw Geel de wedstrijd naar zich toe. De Veghelaren wonnen met 0-2, maar lieten zich
in Oss niet van hun beste kant zien. Zowel Jeroen Minneboo als Jorg van de Berg moesten met
rood het veld verlaten.

Bij TOP kon trainer André Cornelissen weer beschikken over Mehmet Gurbuz. De Veghelaar
werkte hard, maar kon het verschil niet maken in de eerste helft. Zijn collega in de spits
Martijn van de Wijngaard was het gevaarlijkst. Eerst nog met een slappe kopbal, daarna met
een goed stiftje over doelman Jurgen Pinckers. De inzet kon echter nog net van de lijn worden
gered. Blauw Geel kon er op een kopballetje en een mislukte stift van Mounir Biyadat weinig
tegenover stellen. Na achttien minuten lag echter wel de 0-1 achter doelman Mark van
Asseldonk (de vervanger van de geblesseerde Tom Dominikus). Biyadat bereikte aan de
linkerkant Mourad Mamaar, die de bal goed voortrok op Donny van Herpen. De Heeschenaar
raakte de bal precies goed en schoot zijn ploeg op voorsprong. Blauw Geel kroop na de 0-1 uit
haar schulp en zette TOP onder druk. Van Asseldonk hield tot de rust zijn doel schoon, al had
hij wel wat geluk. Emiel van der Sanden trof de lat, terwijl een volley van de mee opgekomen
Sjack van Rijsbergen net over de kruising vloog. Net op het moment dat beide ploegen zich bij
een 0-1 ruststand leken neer te leggen, werd TOP gevaarlijk. Gurbuz speelde zich vrij aan de
linkerkant en bediende Mitchel van Dinther. De middenvelder kopte via Pinckers op de lat. Uit
de daaropvolgende corner moest de doelman weer ingrijpen na een schot van Maikel van
Orsouw.

Blauw Geel kwam in de tweede helft goed uit de kleedkamer. van Asseldonk moest snel
ingrijpen, maar had wederom geluk dat een snoeihard schot van van der Sanden op de lat
uiteen spatte. In de rebound kon Biyadat net niet goed de bal op zijn hoofd krijgen. De
Veghelaren bleven gevaarlijk, maar pas twintig minuten voor tijd viel de 0-2. van der Sanden
werd in het zestienmetergebied gevloerd door van Asseldonk. De spits nam zelf plaats achter
de bal en faalde niet. Niels Voet kreeg namens TOP nog wel een grote kans op de
aansluitingstreffer, maar Pinckers redde knap. De slotfase was er één met een enorme zwarte
rand. Bij Blauw Geel moest Minneboo met twee keer geel van het veld en van de Berg
misdroeg zich: direct rood.

Opstellingen:
TOP: van Asseldonk, Voet, Metin, Neelen, van de Ven, van Dinther, Stadhouders, Brouwer,
Van Orsouw, Gurbuz, van de Wijngaard.

Blauw Geel: Pinckers, Prommayon,  van Rijsbergen, Minneboom, van de Berg, Dave
Eveleens, Biyadat, Maamar, van Vessem, van der Sanden en van Herpen.


